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KOCHANE DZIECI

W tym tygodniu będziemy stworzymy domowy ogródek.  Nie wymaga to od nas dużo czasu i 
skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy regularne podlewanie oraz odpowiednio 
nasłonecznione miejsce, a rośliny poradzą sobie same. Co dzisiaj zasadzimy? Zaraz się dowiemy.

W  DOMOWYM OGRÓDKU 

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy  polegającej na zasadzeniu cebulek, aby 
wyhodować szczypiorek . Zachęcam do używania książki do komunikacji w trakcie 
proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: pojemnik- szeroka doniczka (tak aby codziennie 
można było coś dosadzić albo zasiać), jeśli nie masz może być mała, ziemia do wypełnienia 
doniczki, kilka cebul (czerwonych, żółtych, jak i z kiełkującym szczypiorkiem) , konewka z wodą, 
łopatka (może być łyżka), grabki.

ZAGADKA - przeczytajmy i rozwiążmy zagadkę a dowiemy się co dzisiaj zasadzimy w naszym 
domowym ogródku. 

Jakie warzywo, chociaż niewielkie,
wyciśnie z oczu słoną kropelkę?
Więc gdy je pokroić się chce,
to chronić trzeba oczy swe. (cebula)

Ale, ale….
Co nam wyrośnie z cebuli? 
Dowiemy się rozwiązując kolejną zagadkę.

Zielona fryzura,
nosi ją cebula.
Na kanapce położona,
wcześniej nożem pokrojona. (szczypiorek)



POLICZMY  CEBULĘ- do dużego pojemnika włóż kilka cebul (czerwonych, żółtych, jak i z 
kiełkującym szczypiorkiem). Pokażmy dziecku jak wygląda, daj mu powąchać, dotknąć i 
poprzekładać z ręki do ręki. Cebulę można również spróbować. 

Policzmy naszą cebulę (pytania układamy do naszych cebul w pojemniku).

Ile jest wszystkich cebul?
Ile jest czerwonych cebul?
Ile jest żółtych cebul?
Ile cebulek ma już mały szczypiorek?

POSADŹMY CEBULĘ- do pojemnika dajmy dziecku  cebulki, najlepiej z kiełkującym 
szczypiorkiem (1-4 sztuk, włóż tyle, ile możesz przeznaczyć do sadzenia). 

A ile cebulek chcesz zasadzić?

Pozwól dziecku wybrać z pojemnika cebulki i zdecydować, ile ich  zasadzimy? 
Poproś, żeby nasypało ziemię (3/4 doniczki) do przygotowanej doniczki. Wyrównajcie grabkami 
(lub palcami) i łopatką (łyżką) wykopcie dołki na cebule. Wkładamy cebulę do dołków tak, aby do 
połowy były w ziemi. Następnie obsypujemy ziemią i ją uklepujemy. A teraz podlejmy wodą z 
konewki.
Na szczypiorek trzeba poczekać kilka dni.                                    
Ustaw pojemnik z cebulą na słonecznym parapecie. 

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

GRATULACJE!  CEBULKI ZASADZONE

Pamiętaj, żeby codziennie podlewać ziemię wokół cebuli!

A tak będzie wyglądał nasz szczypiorek, gdy urośnie!



Praca dla chętnych- drukujemy kolorowankę, rysujemy obrazek po śladzie. Pokolorujemy według 
wzoru, jeśli chcesz dorysuj kwiatki. 

http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-wazon-z-
kwiatami 

GRATULACJE!  ZADANIE WYKONANE

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą lub zabawą?- zrób zdjęcia i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-wazon-z-kwiatami
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